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Abstract
Aim: This study aimed to determine the
dimensions and indicators of the antecedents
and consequences of teachers' organizational
silence. Methods: The study was conducted
using a descriptive phenomenological
strategy. The study included 21 experts who
were interviewed using the random sampling
method and saturated using the snowball
method. Data were collected using a semistructured interview. The collected data were
analyzed by inductive content analysis
through coding at three levels: open, axial,
and selected. Data were confirmed through
member examination and peer review.
Results: The results show that the antecedents
of teachers' organizational silence are 41
indicators classified into four dimensions:
Leadership level, organizational factors,
management factors, and factors related to the
social context of the school. The
consequences of teachers' silence are 15
indicators divided into two dimensions:
teachers' performance and impact on students.
Finally, the validation of the results showed
that the pattern of antecedents and
consequences of teachers' organizational
silence has
the necessary
validity.
Conclusion: The results of this study could
be helpful for policymakers and educators in
dealing with teacher silence in schools.
Keywords: Antecedents,
Consequences,
Teachers, Organizational Silence

*2  و حسن رضا زین آبادی1 فهیمه کردفیروزجایی
:چکیده
 پژوهش حاضر باا ها ت یینانب اب اان و گرااگ رها:هدف
پنراین ها و پساین ها سکوت سازماگی م لمان اگجام ش ه
 پژوهش با استفانه از راهیارن پ یا ار شناسای: روش.است
 گفار از بیرااان21  مراارتتتننا اان. یوصنفی اگجام ش
آموزشی بونگ ته به روش ه فمن اگتخاب ش گ و باه روش
 نانه ها به وسنله مصاحیه گنماه. الوله برفی به اشیاع رسن گ
سابتاریافته ارنآور ش و با استفانه از ت اااار نر ساه
 بارا ااتیاریاابی.  محور و منتخب یحلنا شا،سطح باز
یافتهها از روش بررسی یوسط ااضا و بازبننی یوسط همکاران
 یافتاه ها گراان نان تاه پنرااین ها: یافتهها. استفانه ش
:  گراگ ر هستن ته نر چهار ب41 ،سکوت سازماگی م لمان
 اوام، اوام سازماگی، اوام مربوط به سطح م یریت ارش
م یریتی و اوام مربوط به زمننه اجتماای م رسه طیقهبن
15 ، همچننب پساین ها سکوت سازماگی م لماان. می شوگ
گراگ ر هستن ته نر نو ب املکرن م لم و یاثنر آموزشی ا
 نر گهایات. یربنتی بر ناگاش آماوزان طیقهبنا میشاوگ
ااتیاریابی یافته ها گران نان ته ال و پنراین ها و پساین ها
 نتیجه.سکوت سازماگی م لمان از ااتیار الزم بربورنار است
 یافته ها ایب پژوهش ضمب اینکه گاوآور پژوهرای:گیری
 می یواگ برا یصمنمسازان و نست اگ رتاران آموزشی ن ر،نارن
. م یریت سکوت م لم نر م رسه مفن باش
، پسااین ها، پنرااین ها، ساکوت ساازماگی:واژگان کلیدی
م لمان

. ایران،  ناگر اه بوارزمی یهران، نتترا م یرت آموزشی.1
hzeinabadi@yahoo.com  ناگرنار ناگر اه بوارزمی یهران: گویسن ه مسئول.2
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مقدمه
ه ت اصلی م رسه ایجان و بهیون مستمر فرآین یاننهی و یانانر است .نر ایب منان م لماان
م رسه گقری اساسی نر رسن ن به ایب ه ت و یحقق اثر بخری م ارس نارگ لاا بای به رش و
افزایش بونآااهی آگها نر تنار نی ر اوام یوجهی باص ناشت .نر صاوریی تاه باا یوجاه باه
وض نت موجون ،مراه ه بربی رفتارها نر بنب م لمان به انوان سارمایهها اجتمااای جام اه
م رسه ،به انوان ماگع نر گظر ارفته میشوگ یکی از ایب رفتارها ،پ ی ه سکوت سازماگی م لمان
نر محنط آموزشی است ته مییواگ میتنی بر نالی مختلف باش .
از گظر موریسون  ) 2014 (1یصمنم انر ن ر مورن مرارتت نر ص ا یا ی اوم سکوت ،به ویاژه
زماگی ته به صورت جم ی نر گظار ارفتاه میشاون ،مییواگا پناما ها بابا یاوجهی بارا
سازمانها و افران نر پی ناشته باش  .ااار افاران پنرانهانات و گ راگیهاا باون را باه اشاترا
گ اارگ  ،املکرن سازمانها آسنب می بنن و آگها فرصتها اصالح مسائ و نستنابی به ای هها
ج ی را از نست مینهن  .بررسی پ ی ه سکوت ،اواملی ته بااث ایجان آن میشوگ و شنابت
پساین ها منفی آن ،از جمله راهها است ته مییواگ راه ارا م یران و نستاگ رتاران برا
رسن ن به اثربخری بنرتر م ارس باش  .پژوهش حاضر مییواگ با استفانه از روش تنفی اب ان و
گراگ رها بومی متغنر پنراین ها و پساین ها سکوت م لمان را شناسایی ترنه و آن نسته از
اواملی ته یقویتتنن ه سکوت م لمان نر م ارس است را ییننب ترنه و نر گهایت ،پنرنهانهایی
نر جهت ایجان نی مناسب نر مورن یواگاییها و صالحنتها م لمان و گحوه ارییااط مناساب
ارائه نه ته به یرغنب بنرتر رفتارها مرارتتی ،فراهم گماونن فرصاتها ارییااطی و ایجاان
فضایی مناسب جهت اگتقال یا میانله اطالاات ،گ راگیها و ای هها منجر شون.
ه ت از پنراین ها سکوت سازماگی نر پژوهش حاضر ،آن نسته از ا ل و اواملی اسات
ته بااث به وجون آم ن رفتار سکوت سازماگی م لمان نر محنط م رسه میاارنن .ایاب نالیا
وابسته به اوام اوگااوگی است ته نر م رسه مییواگ با مناابع و جهاات اوگاااوگی از جملاه،
رفتارها و گ رشها فرانستان ،همکاران ،زمننه و بافت م رسها ته م لم نر آن تار میتن و یا
نی ر موارن ،مرییط باشن ته نر اگ نزهها م لمان نر ایجان رفتارها بااموش و ساکوت آمناز
اثرااار هستن  .شناسایی ایب موارن می یواگ نر ایجان جو سازماگی سالم نر م رساه و نر گتنجاه
پنریرن اه ات آن بسنار راه را باشا  .پاا از مطارح شا ن ایاب پ یا ه یوساط موریساون و
منلنکب(  ،) 2000صاحینظران مختلف ،ایب اوام اثرااار بر رفتارها سکوت آمنز تارتنان را از
نی ااهها و روشها مختلف مورن بررسی برار نانگ ته نر ج ول  1ب ان اشاره ش ه است:
1. Morrison
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جدول : 1عوامل به وجود آورنده سکوت از دیدگاه صاحبنظران
عوامل به وجود آورنده سکوت از دیدگ اه صاحبنظران

موریسون و منلنکب()2000

واتوال و بورانوس )2005( 1
موریسااااون ،منلااااانکب و
هئولنب )2003(2
برینسفنل ()2009
هنریکسون

نایتون )2006(3

 - 1اوام موثرنر اثر متقاب تارمن ان - 2ایجان احساساات جم ای از طریاق اثار
متقاب و ارییاطات؛  - 3نرجه ا م یجااگا بانب تارمنا ان و ما یریت ارشا ؛ - 4
بصوصانات سااازماگی و محنطاای - 5ساابتار و بااط و مراایها سااازماگی؛ - 6
اب امات م یران(ارایش به رن ترنن یا پاسخ منفای نانن باه بازبورنهاا منفای
و مخالف ،فق ان نربواست غنار رسامی باازبورن منفای)؛  - 7بصوصانات یانم
م یریت ارش ؛ - 8باورها یلویحی م یران؛ - 9یرس م یران از بازبورن منفی.
ارایشها ما یریت ارشا باه ساکوت ،ارایشهاا سرپرساتان باه ساکوت،
فرصتها ارییاطی
- 1ویژایهاا فارن - 2ویژایهاا ساازماگی؛- 3ارییااط باا سرپرسات- 4اگتظااار
ناشتب گتایج منفی؛ - 5وجون ایب باور تاه صاحیت تارنن چناز را ااو گمای
تن .
- 1اوام ه ت-- 2اوام فرن - 3اوام
- 1اوام فرن )؛ - 2اوام

زمننه ا

اجتماای3اوام

سازماگی

جاااای لااااو و زیجااااوان
ز )2013(4

- 1اواما فاارن ؛ - 2اواما سااازماگی و رهیار ؛ - 3اوام ا همکااران- 4اوام ا
فرهن ی

تمااااااال لو ،نیساااااای و
ساهنب )2013(5

اوام ارییاطی ،ساازماگی ،اواما مرباوط باه تاار و ما یریتی مهمتاریب نالیا
سکوت م لمان م ارس یرتنه

رست ار و روزبان ()1393

- 1ویژایها فرن ؛ - 2اوام

زارااای متاانب ،طااااهر و
سنار()1391

- 1اوام رفتار ؛ - 2اوام سابتار - 3اوام زمننه ایی:

بننفر و همکاران ()1389
ناگااااایی فاااارن ،فاااااگی،
برایی()1390
شجاای ( ، 1391باه گقا از
سلطان زانه)1393 ،

- 1اوام فرن ؛ - 2اوام
جو س کوت انرا

سازماگی؛  - 3اوام فرهن ی:

سازماگی؛ - 3اوام اروهی

ش ه سکوت و فرهنگ سازماگی(بر اساس م ل نگنسون)

اوام م یریتی  ،اوام شخصنتی :اوام سازماگی:

مااران  ،شاانخ اال سااالمی،
ایاسی بواه()1393

اوام نرون فرن (بی ااتمان و ب بننی گسایت باه ما یر  ،همناوایی باا جماع و
طفره رفتب اجتماای)

موریسون()2014

یمایالت فرن  ،برناشتها و گ رشهاا ساازماگی و شاغلی احساساات ،باورهاا و
طرحوارهها ،رفتار رهیر

1. Vakola & Bouradas
2. Morrison, Milliken & Hewlin
3. Henriksen & Daton
4. Jie Lu & Xiajuan Xie
5. Cemaloğlu, Daşci & Şahin
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با یوجه به ج ول فوق مییوان افت ته ایب اوام با یوجاه باه وجاون بربای جنیاهها
مرتر  ،نر انب حال مییواگ نر بافت و زمننهها سازماگی مختلف ،اب ان و گراگ ان متفاویی به
بون ب نرن ته یا به حال ،نر م ارس نابلی مورن یوجه برار گ رفته اگ .
موریسون و منلنکب  ) 2000 (1سکوت سازماگی را شام یرجنح تارتناان باه'' باوننار از
اظهار گظرات و گ راگیها بون نر مورن مرکالت سازماگی'' انوان ترنه اگ  .از موضواات مرییط
نی ار باا سااکوت افاران نر سااازمانها اصاطالح "ساکوت تارمن ا " اسات تااه یوساط پنن ا ر و
هارلوس  ) 2001 (2به ایب صورت ی ریف ش ه است" :بوننار افران از بنان واب ی به هر شکلی نر
مورن ارزیابیها شنابتی ،رفتار و یا ااطفی از حوانث و پنرام هایی ته سازمان با آن مواجه
میشون ،به افران ته پن اشته شا ه تاه باانر باه ایجاان یغننارات مفنا یاا اگجاام اصاالحات
می باشن " ( هارلوس .) 2016 ،بر اساس نی ااه برینسفنل (  ) 2013وجه یمایز بنب سکوت تارمن
و سکوت سازماگی نر ایب است ته سکوت سازماگی به انوان پ ی ها نر سطح جم ای نر گظار
ارفته میشون نر حالی ته سکوت تارمن نر سطح فرن یحلن ماورن بررسای بارار میانارن،
بنابرایب سکوت تارمن مییواگ نر سطح جم ی و سازماگی اثرااار باش  .با یوجه به اهمنت ایب
مساله ،بررسی ایب پ ی ه نر م ارس با یوجه به رسالت آن ،ضرور باه گظار میرسا  .باربالت
یاتن ته نر اسنان باالنستی بر جلب مرارتت و همکار بنرتر و رشا و بونآاااهی ما اوم
م لم میارنن ،نر ام مراه ه می شون ته م لمان مرارتت چن اگی نر ح مسائ آموزشای و
یربنتی موجون گ ارگ  ،و به جا نرانر بنرتر با مرکالت آموزشی و یربنتی  ،به نگیال به پایان
رساگ ن سا اات آموزشی هستن و به جا بنان و اریقا حقنقت و اما بار اسااس آن ،پن نار
اجرا نستورال م ها واح از بی ی ننب ش ه هستن  .نر گتنجه یاتن بنرتر بر حفا وضاع
موجون است یا ه ایت امور به سو آین ها بهتر .بنابرایب نر پژوهش حاضر به ایاب امار پاساخ
نانه میشون ته چه چنز نر م رسه بااث می شون ته م لمان نر جلسات مت ن آموزشی یا نر
مقاب م یران و مسئوالن مرییط ساتت بماگن و نر وابع نر مقاب مسائ و مرکالت موجون تار
چن اگی اگجام گ هن  .نر حالی ته مسائ موجون را نر جمعها توچک و غنر رسامی باون باه
چالش و گق متخصصاگه بکراگن  .همچننب از نی ر اه ات پژوهش حاضر ،بررسی پساین ها ایب
پ ی ه نر بنب م لمان است یا برا رسن ن به اثربخری بنرتر مورن یوجه یصامنم انرگا اان و
م یران آموزشی برار انرن .با یوجه به اهمنت ایب مساله ،هنوز نر ارییاط با اواملی ته بار رفتاار
سکوت م لمان اثرااار هستن و از آن یاثنر می پایرگ شنابت تافی وجون گا ارن ،باا یوجاه باه
پنرننه پژوهش ،ییننب روشنی نر مورن اینکه ایب اوام چه ویژای و صفایی نارگ  ،وجون گ ارن.
1. Morrison & Milliken
2. Pinder and Harlos
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با نر گظر ارفتب فضا حاتم نر م ارس با سابتار سلسله مراییی باال به پاینب ،نستور و ا م
مرارتت ،ممکب است وجون سکوت سازماگی م لمان از ویژایها منفی آن باش ته بای آگرا به
انوان ماگ ی نر رسن ن به اه ات نر گظر ارفت ،به همنب باطر شناسایی ایب اوام یاثنرااار و
یاثنرپایر بر ایب پ ی ه مییواگ نر ز مننه افزایش اثربخری ما ارس یاثنراااار باشا  .از طرفای،
ال وها مختلفی برا ال و پساین ها سکوت سازماگی وجون نارگ تاه نر زمنناههاا غنار
آموزشی طراحی ش ه اگ  ،یک مساله اساسی نی ر ایب است ته آیا ایب ال وها با یوجه به بافت
م ارس نابلی ،برا محنط ها آموزشی مناسب هستن و یا اینکه بای نر ص ن طراحی ال او
بومی برا پ ی ه سکوت م لمان برآم ؟ نر پژوهش حاضر به بررسای و شناساایی ایاب اواما
پرنابته و به نگیال پاسخ ویی به ایب سواالت است:
 - 1گراگ رها و اب ان پنراین ها سکوت سازماگی م لمان نر م رسه ت امن ؟
 - 2گراگ رها و اب ان پساین ها سکوت سازماگی م لمان نر م رسه ت امن ؟
 - 3ال و مفهومی گراگ رها و اب ان پنراین ه ا و پساین ها سکوت سازماگی م لمان ت ام است؟
روششناسی پژوهش
برا اگجام ایب پژوهش تنفی ،نر شناسایی اب ان و گراگ رها پنراین ها و پسااین ها ساکوت
سازماگی م لمان با یوجه به بافت م اس نابلی نر سال یحصنلی  ،1399- 1400از راهیرن پ ی ار
شنابتی یوصنفی استفانه ش  .نانهها با استفانه از مصاحیۀ امنق و گنمهسابتاریافته جمع آور
ش گ  .برا اگتخاب مرارتتتنن اان متناسب با من ان و ماهنت پاژوهش از روش گموگاهانر
ه فمن  1استفانه ش ه است .مرارتتتنن اان شام م یران ،م لمان و تارشناساان باا ساابقه
شهرستان بابلسر بونه ته از بنب آگها ی ان  21گفر با استفانه از روش الوله برفی اگتخاب ش گ
.مال اگتخاب مرارتتتنن اان منازان ساابقه تاار بااالیر و منازان یحصانالت باونه اسات،
همچننب نر اگتخاب افران گ اه متفاوت آگها به پ ی ه مورن بررسی و االبمن آگان به مصاحیه نر
اولویت برار ناشت ،به همنب جهت از گموگههایی نر اروهها متفاوت و مرییط با موضوع اساتفانه
ش ه است .نر گتنجه م یران ،م لمان و تارشناساگی اگتخاب ش گ ته بنرتریب و مناسب یاریب
اطالاات را نر مورن گراگ ان و اب اان ساکوت ساازماگی م لماان ارائاه نانگا  .تاه نر جا ول 2
مرخصات مرارتتتنن اان گران نانه ش ه است.

1. Purposeful sampling
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جدول : 2مشخصات مشارکتکنندگان
سمت سازمانی

سابقه معلمی

سراروه آموزشی

باال  15سال

م یر م رسه ابت ایی

باال  29سال

تارشناسی آموزشی ابت ایی

م لم نوره ابت ایی

باالیر از  24سال

تارشناسی آموزش ابت ایی و انبنات فارسی

3

نبنر نوره متوسطه

باالیر از  18سال

نتترا ریاضی  -زیست شناسی  -جغرافنا

1

4

 30سال

تارشناسی م یریت و برگامه ریز

-

1

باالیر از  20سال

تارشناسی ارش و نتترا م یریت آموزشی

2

2

م اوگت آموزش و
پرورش
تارشناس آموزش و
پرورش

تحصیالت

تعداد

ناگرجو

نتترا م یریت آموزشی و فلسفه ی لنم
و یربنت

زن

مرد

4

-

1

1
2

پا از مطال ۀ انبنات پژوهش ،سؤاالت مصاحیه براساس آن و براساس مراوره با صاحینظران
رشتۀ م یریت آموزشی به صورت گنمه سابتار یافته 1طراحی ش گ یا نر صورت لزوم ،پژوهر ر
نر حنب اگجام مصاحیه سواالت نی ر را برا یرریح اب ان مساله مطرح گمای .
نمونه سوا الت مصاحبه؛
نالی و اوام موثر بر سکوت سازماگی م لمان نر م رسه چه میباش ؟
سکوت سازماگی م لمان نر م رسه چه پنام هایی نارن؟
بی از اگجام مصاحیه ،با متخصصان ایب زمننه مرورت ش و چن مصاحیه به صورت آزمایرای
اگجام ش یا آمانای الزم ایجان ش ه و مصاحیهها به گحو مطلاوب صاورت انارن .ب ا از اگجاام
هماهن ی الزم جهت اگجام مصاحیه و ی ننب وبت مصاحیه با بیراان آموزشی ،مصاحیه یوساط
پژوهر ر اول اگجام ش  .بخش ااظمی از مصاحیهها بی از شنوع همه انر تروگا صورت ارفته
است و مصاحیهها یکمنلی گنز ب از شنوع همه انر تروگا برا راا یات پرویک هاا ازطریاق
فضا مجاز و شیکهها اجتماای (اسکایپ و وایا اپ ) اگجام ش  .نر حنب مصااحیه ،ضامب
طرح بربی از سواالت تلی ،طرح بربی سواالت جزئی یر برا ه ایت جریان مصاحیه اگجام ش ه
است .ارچه سوالها مرتر نر هر مصاحیه مطرح میش اما هر مصاحیه سیب طرح بربی از
سواالت ویژه می ش  .نر شروع هر مصاحیه ضمب بربرار ارییاط اولنه ،ها ت و پناما پاژوهش
یرریح و از ایب طریق همکار تام مصاحیه شوگ ه جلب ش ه است .اگجام مصاحیهها یاا آگجاا
1. Semi-structure interview
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یأملی بر پنراین ها و پساین ها

بنروگی سکوت سازماگی م لمان :یافتهها

یک پژوهش تنفی

انامه پن ا ترن ته احساس ش ته اصطالحا یافتهها مصاحیه به ح اشیاع  1رسن ه است به ایب
صورت ته آبریب مرارتتتنن اان به موارن یکارار اشااره میترنگا  .زماان ما ت هریاک از
مصاحیهها  30الی  45نبنقه بون .یاح ممکب و با تسب اجازه بیلی از مرارتتتنن اان ،یماام
مصاحیهها به صورت صویی ضیط ش هاگ  .سپا مصاحیهها بر رو تاغاا پناانه ارنیا  .بارا
یحلن نانهها ب ون استفانه از گرم افزار باصی برا نسته بن نانهها تنفی ،از روش یحلن
محتوا استقرایی با استفانه از ت ااار نر سه سطح باز ،محور و اگتخابی اساتفانه شا ه اسات.
نر ام فرآین ت ااار به ایب صورت بون ته ابت ا ت مصاحیهها باه نبات و باط باه باط
روبواگی ش یا م نا و م فاهنم اصلی نر آن به صورت یوصنفی شناسایی شون .گتنجه ایب مرحلاه
یک یصویر تلی و یوصنفی از هر مصاحیه بون .نر مرحله ب همه مصاحیهها برا یحلن اولنه و
ت ااار نرگظر ارفته ش گ  .برا ت بن  ،متب مصاحیهها اگتخاب ش ه را نسته بن ترنه
و هرنسته (مینا نسته بن محتوا ،بون هر م نا ،محتوا و مضموگی ته ه ت پژوهش را پوشش
نه ) به انوان یک ت نرگظر ارفته ش  .و گام هر ت به اوگها اگتخاب شا تاه نبنقاا و باه
صورت اننی یوصنفتنن ه نسته مرخص ش ه باش  .ایب مرحله ت ااار باز بون .ایب تاار یاا
مرحله اشیاع گظر ی نی یا جایی ته ت ها ج ی شناسایی گمی ش  ،انامه پن ا ترن .گتنجه
ایب مرحله شناسایی ی ان  154ت باز (شام  115ت مربوط به پنراین ها و  39ت باز مربوط
به پساین ها سکوت سازماگی) بون .ت ها به نست آم ه نر مرحله اول ب از چن بار غربال
ترنن و با مالحظه مرابهتها و یفاوتها آنها انغام ش ه و ت ها محور (  18ت محور نر
مرحله اولنه) استخراج ش گ  .و نر انامه ت ها گهایی به انوان ت منتخب به صاورت یحلنلای
استخراج ش گ  .نر گهایت ،با تنار هم برار نانن مولفهها به نسات آما ه ،اب اان و گرااگ رها
پنراین ها و پساین ها سکوت سازماگی م لمان ی ویب ش  .برا بررسی صحت یافتهها ،از روش
بررسی یوسط ااضا و بازبننی یوسط همکاران استفانه ش  .برا ایب تار ،ازارش گهایی یا یوصانف
ها و مضامنب باص به ی ان از شرتتتنن اان برا یاین نرستی گتایج برارناگا ه و باه آگاان
فرصت اظهار گظر نرباره یافتهها نانه ش  .پایایی تنفی گران می نه ته رویکرن پژوهر ر یا چاه
اگ ازه با رویکرن پژوهر ران نی ر و همچننب نر پروژهها نی ر یکسان و ثابت است برا ی نانب
پایایی نر ایب پژوهش از روش پایایی یوافق بنب نو رمز ااار(بررسای هماه جاگیاه) اساتفانه شا
(ترسول  2009 ،2یرجمه تنامنش و ناگا طوس .) 324 :1391 ،نر زیر گموگها از ت ااار باز
بر اساس بخری از یک مصاحیه گران نانه ش ه است:

1. Saturation
2. Creswell
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جدول : 3نمونه کدگذاری باز بخشی از یک مصاحبه
نمونه مصاحبه
م لمی رو مب یو م رسه می شنابتم ته شاه ایب موارن بون ته بی ا التیهایی یو م رسه می شا ولای مییرسان تاه
چون مییرسن بره پنش م یر بنان تنه م یر بربالت اینکه یک رفتار منطقی ام بکنه ،رفات باا اولناا هماهناگ شا
و اولنا رو نر راستا اینکه ااترا بکنن شاورش بکننا و گاماه باه حراسات اناره با ن بخاوان ما یر یاوبنخ بکننا و
موارن از ایب بین مب شاه ایب بونم و موارن نی ر ..التش هم منتوگاه ایاب باشاه تاه اون جاو صامنمی یاو م رساه
گنست و واب ا ااه باشه یمام ایب موارن برناشته منره
ت ها
بازاستخراج ش ه

 - 1انرا بی ا التی  - 2یاثنر بر املکرن اگ نزشی و حرفها م لم  - 3ض ف نر روحنه تار جم ی

یافتهها
یافتهها ایب پژوهش گران نان ته پنراین ها ساکوت ساازماگی م لماان بار اسااس یحلنا
محتوا اگجام ش ه شام  54گراگ ر نر چها ر ب اصلی نر مرحله بررسی اولنه بونه ته پا از
بررسی چن مرحله ا  ،به ی ان  41گراگ ر یقلن یافتن  .گراگ رها به نست آم ه باه اناوان
گراگ ر ها پنراین ها سکوت سازماگی م لمان نر ستون ت ها باز ج ول  4گران نانه ش گ .
جدول  : 4پ یشایندهای سکوت سازمانی معلمان در بعد سطح مدیریت ارشد
کد باز

کد انتخابی کد محوری

یآتن اصلی بر برگامه هاا نرسای متمرتاز ،باا اولویات نانن باه گتاایج آزماون
هاست یا اثربخری و بهیون م اوم
جهت انر تویاه یآتن اصلی م رسه بار ما یر یت زماان حاال و حفا وضاع موجاون اسات ،یاا
حرتت نر جهت ف النتها آین هگ ر.

م ت

یآتن اصلی م رسه بر روشها پاسخ محور و گمره م ار است ،باه جاا یاتنا
بر روشها مساله م ار.

سطح ما یریت
ارش

مسنر اریقاء شغلی گامرخص و ض نف برا م لمان نر م رسه.

ااازینش و اریقااا
گنرو اگساگی

یمای ض نف م لمان و م یران م رسه به ناگش افزایی ب ا از ااشات ما یی از
جاب یا به تارامار .
ض ف نر ازینش فرن اصلح برا حرفه م لمی و ما یریتی باا یوجاه باه اها ات
م رسه و گناز ناگشآموزان.
ض ف نر به تارامار م لام باا ما ر و رشاته متناساب باا مقطاع یحصانلی
م رسه.
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بنروگی سکوت سازماگی م لمان :یافتهها

یک پژوهش تنفی

احساس یواگایی و گفو ذ پاینب و شنابت ض نف م لم از حقاوق و یااثنر باون نر
پنررفت م رسه.
ض ا ف نراطااالع رساااگی بااه موبااع بااه م لمااان نر مااورن ماموریاات ،اه ا ات و
پنررفتها م رسه.
ارییاط یکطرفه

یصمنم انر م یران فرانساتی باا یوجاه باه شانابت اگا
م رسه.

از وضاع موجاون

جلسایی ته با م لمان برازار می شاون م ماوال بنراتر حالات اطاالع رسااگی را
نارن یا استفانه از گظرات م لمان.
گانی ه ارفتب بسنار از ای هها و راه ح هاا ،باه نلنا ضا ف نر یواگاایی ماالی
م رسه.
ب

مالی

گارضایتی م لم از منزان حقوق نریافتی به انوان یکی از نالیا اا م یمایا باه
ابراز ای ه.
ا م یرویق ما لی برا پنرنهان نهنا ه باه اناوان یکای از نالیا اا م یمایا
م لم به ابراز ای ه.

جدول : 5پ یشایندهای سکوت سازمانی معلمان در ابعاد عوامل سازمانی و عوامل مدیریتی
کد
انتخابی

کد محوری
سابتار

ااتمان پاینب م یر و م اوگنب به م لمان و اامال تنترل مستقنم.

م رسه

یمرتز زیان نر یصمنم انر و استفانه تمتر از رویهها مروریی و مرارتتی.
استفانه بنرتر از ساز و تارها سلسلهمراییی و منف
پویا و ف ال.

اوام
سازماگی

کد باز

 ،به جاا اساتفانه از ساازوتاارهاا

بط مری وجون مقررات نست و پاانر به انوان ماگ ی بر سر راه نستنابی م رسه به اه ات بون.
سازماگی

ض ف م رسه نر زمننه وجون بواگنب و مقررات حمایتی از منتق یب.
اجرا سناستها از بی ی ننب ش ه(یوجنه اجرا بخشگامه) ب ون یوجه به گنااز واب ای
ناگشآموزان

اوام
م یریتی

اب امات
م یریتی

اجتناب از بازبورن پااینب باه بااال از جاگاب ما یران و م ااوگنب (م رساه یاا اناره) از رو
بجالت ،یرس و آسنب پایر بونن
مجازات گمانیب منتق یب(از جاگب سرپرستان م رسه).
یخصنص تارها م رسه بنب م لمان و یلقی ایب امر به انوان مراارتت نانن آگاان نر تاار
از جاگب م یر.

115

فهنمه ترنفنروزجایی و حسب رضا زیب آبان
باورها

باور و یلقی م یران م رسه از یوافق و نگیالهرو باه اناوان گرااگههاا ساالمت ساازماگی و

م یران

پرهنز از اوگه ابتالتگظر.
یلقی و ی ینر م یر یا م اوگان م رساه از باازبورن اطالااات از جاگاب م لماان باه آگهاا ،باه
انوان یه ی .
وجون ایب گ رش و بااور نر بانب ما یران تاه "ما یران نر ماورن مساائ م رساه بهتار از
م لمان میناگن "
یلقی م یران از فرن اظهار گظرتنن ه و منتق به انوان افران گاراحات ،غنرمت ها و نرنسار -
ساز.

جدول : 6ابعاد و نشانگر های پ یشایندهای سکوت سازمانی معلمان در بعد عوامل زمینه اجتماعی مدرسه
کد باز

کد انتخابی کد محوری

ا م استقیال و ب رناگی از نستاورنها المی و پژوهری م لمان
انرا

بی

ا التی

وجون گابرابر و یی نض نر رفتار م یران با م لمان مختلف.
ض ف نر شناسایی و ب رناگی از م لم مسئول گسیت به م لم تم تار و غنر مسئول
احساس یی نض م لم نر مقایساه باون باا تارتناان ساازمانهاا نی ر(منازان حقاوق،
سااات تار مفن و)..

جو ااتمان متقاب ض نف بنب م لم با م یر و م اوگنب و م لمان با یک ی ر نر م رسه
جو ا م ااتمان
پایین تم م یران به ی ه ات بون نر بیال م لمان
و ب بننی
ا م ثیت پنرنهانات ارائه ش ه به اسم بون فرن پنرنهان نهن ه،
ا م اگجام تار باص نر بانب همکااران و یاا اگجاام ساانه یاریب تارهاا نر برباورن باا
مسائ  ،به نلن پرهنز از نرنسر

اوام
زمننه
اجتماای

پرهنااز م رسااه از اگتقااان و اظهااارگظر نر مقاب ا بازرسااان و مساائوالن اناره ،بااه منظااور
برنه جو پنهان جلوانر از نریافت برچسب م رسه م تر
تار

وجون گ رش مرتر "آهسته آم ن و آهسته رفاتب و پنرایرن تارهاا و اها ات از طریاق
سکوت " به انوان ویژای غالب سنستم م رسه
ارایش به سکوت و مخفی تار نر بنب همکااران نر ماورن مساائ احتمااال مرباوط باه
سناست برا پنر نر آسنب احتمالی.

روحنه ض نف
نر تار ینمی و
جم ی
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ض ف نر ارییاط غنر رسمی و صمنمنت بنب م لمان و م یر و م اوگنب م رسه
یلقی و برناشت همکاران از اگتقانات و پنرنهانات به انوان نبالت نر تار نی ران
س ی و یالش صرت بربی همکاران نر جهات یحقاق اها ات فارن و یوجاه تمتار باه
اه ات جم ی م رسه
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بنروگی سکوت سازماگی م لمان :یافتهها

یک پژوهش تنفی

نر بسمت ی ننب پساین ها سکوت سازماگی م لمان گنز با یحلن محتوا اگجام ش ه بر رو
مصاحیهها ،نر گهایت ی ان  15اویه نر نو ب افت املکرن اگ نزشی و حرفها م لم و اثرات بازنارگ ه
آموزشی و یربنتی بر ناگش آموزان به نست آم ه است ته نر ج ول  7نرج ارنی ه اگ .
جدول : 7ابعاد و نشانگرهای پسایندهای سکوت سازمانی معلمان
کد

کد

انتخابی

محوری

کد باز
احساس نرماگ ای و احساس اناه م لم به نگیال گایواگی نر ح مسائ

افت
املکرن

بی بی یفاویی م لم گسیت به تنفنت تار بون و ا م اگ نزه نر یالش برا ف النت بنرتر.
باموشی م لم نر م رسه و اگتقال مخالفت و نرماگ ای بون به مخاطیان بنروگی ،همچون ااضا

افت املکرن م لم

اگ نزشی باگوانه.
احساس نلسرن  ،سربورنای و اگزوا م لم از سنستم آموزشی.
مرغول گمونن و ااارگ ن صرت وبت تالس از جاگب م لم نر جهت ایجان جو روزمرهای.
افت
املکرن
حرفه ا

س ی نر بی اگ نزه گمونن ناگشآموزان به یحصن با اله از شغ و بیفای ه ناگستب نرس بواگ ن.
یالش م لم برا جابجایی و اگتقال از ایب م رسه ،به م رسه نی ر به امن یافتب شرایطی برا بنان.
ایجان ابتالل و آسنب نر بربرار ارییاط موثر م لم با ناگش آموزان ،اولنا ،نی ر م لمان و م یر
یرکن شیکهها و اروهها غنررسمی بو  ،نر مقاب م یران و اه ات آگها نر جهات نر بناان
مخالف ت بون.

اثرات بازنارگ ه آموزشی و یربنتی

اثرات
بازنارگ ه
آموزشی
اثرات
بازنارگ ه
یربنتی

ض ف نر ایجان آمانای و بهیون شرایط نرجهت یحقق سطوح باال سلسله مرایب یانانر
اگتقال بی اگ نزای م لم به ناگشآموز و نر گتنجه بی رغیتی نر تالس و اگتظار هر چه بنرتر برا
پایان ساات آموزشی
ض ف نر یحقق امر بهروز آموزشی و نر گتنجه ایجان بی حرتتی و اقب ارن آموزشی
یلقنب سلطهپایر و ا م زیانه بواهی نر الم و ناگش به ناگشآموزان.
تم یوجهی به یقویت روحنه گق ترنن و گق پایر ناگش آموزان
یحقق اه ات تویاهم ت و باب سنجش(ماگن سوانآموز ) و ابتالل نر یحقق اه ات بلن م ت(رش
و ااتال همه جاگیهفرن ،فرهنگپایر  ،جام هپایر )

نر پژوهش حاضر برا ااتیاریابی نانهها تنفی به نست آم ه ،از روش بازگ ر یوسط ااضا و
شرتتتنن اان استفانه ش  .به ایب منظور ،گراگ رها و اب ان پنراین ها و پساین ها سکوت م لمان و
همچننب ال و به نست آم ه به ااضا برارناگ ه ش و با چن یب از آگها صحیت ش و از آگها بواسته
ش یا ابهامات احتمالی را مرخص ترنه و پنرنهانات بون را ارائه نهن  .نر گهایت طیق گظرات ایب
بیراان آموزشی ،ایب ال و مییواگ یوضنح نهن ه اب ان و گراگ رها پنراین ها و پساین ها سکوت
سازماگی م لمان نر م رسه باش و مییوان افت ته از ااتیار و نبت باب بیول بربورنار است.
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بحث و نتیجه گیری
با یوجه به ه ت پژوهش حاضر نر ییننب پنراین ها و پساین ها سکوت سازماگی م لمان ،براساس
مصاحیه با بیراان آموزشی پنراین ها وپساین ها پ ی ه سکوت م لمان شام موارن مختلفی هستن
ته به انوان یکی از مسائ میتال به نر م رسه مطرح هستن  .ه ت از پنراین ها سکوت سازماگی نر
پژوهش حاضر ،هماگ وگه ته بنان ش آن نسته از ال و اواملی است ته بااث به وجون آم ن سکوت
سازماگی م لمان نر محنط م رسه میارنن .ته شام مولفهها زیر بونگ :
عوامل مربوط به سطح مدیریت ارشد :از گظر واتوال و بورانوس( )2005نو گوع جو سکوت وجون
نارن .یک جو سکوت تالن و برن .،نر پژوهش حاضر گنز ،اوام مربوط به سطح م یریت ارش  ،یقرییا
م انل با سطح تالن ،نر پژوهش وتوال و بورانوس( ،)2005یا اام مربوط به م یران ارش  ،نر چارچوب
گظر موریسون و منلنکب( )2000است .ارچه نر بربی موارن ماگن ب مالی و یا جهت انر تویاه
م ت باهم یفاوت نارگ  .به االوه ،از جمله ویژایها نی ر اوام مربوط به سطح م یریت ارش ته نر
نی ر پژوهشها به آگها اشارها گر اام ازینش و اریقا گنرو اگساگی بون ته بنرتر مربوط به
یصمنم انر نر سطح م یران ارش است.
عوامل سازمانی :ب سازماگی شام نو زیر مؤلفه؛ سابتار م رسه و بط مری سازماگی آن بونه
ته نر یافتهها نی ر پژوهش ها(موریسون و منلنکب )2000 ،گنز گراگ رها مرابها ناشته است ته
مییوان افت مطابق با اام سطح برن نر پژوهش وتوال و بورانوس( ) 2005است .همچننب ایب یافته -
ها با پژوهش تنفی تمالوالو و همکاران( )2013نر یافتب ال سکوت سازماگی م لمان م ارس ابت ایی
یرتنه منطیق است ته اوام سازماگی و م یریتی را مهمتریب ال سکوت م لمان ناگسته اگ .
عوامل مدیریتی :ب م یریتی گنز شام نو زیر مؤلفه اب امات م یران و باورها م یریتی بونه ته
نر یافتهها نی ر پژوهش ها(موریسون و منلنکب )2000 ،گنز گراگ ر ها مرابه ا ناشته است .بر
اساس نی ااه موریسون و منلنکب( ) 2000باورها م یران شام ؛ "باور به اینکه تارتنان فقط به نگیال
مصالح شخصی بون هستن " " ،باور به اینکه م یریت بهتر میناگ " " ،باور به آگکه یوافق بوب و مخالفت
ب است" و همچننب اب امات م یران شام ؛ "یمای به رن بازبورن منفی" " ،واتنش منفی گسیت به
بازبورن و " ا م پایرش بازبورن منفی به صورت غنر رسمی" ،یرویج نهن ه سکوت سازماگی نر سطح
جم ی هستن  .مییوان افت ایب ب نر پژوهش حاضر گنز مطابق با اام سطح برن نر پژوهش وتوال
و بورانوس( )2005است .همچننب یافتهها پژوهش تمالوالو و همکاران(  ) 2013نر یافتب ال
سکوت سازماگی م لمان م ارس ابت ایی همخواگی نارن.
عوامل مربوط به زمینه اجتماعی مدرسه :اشاره به ب اوام مربوط به زمننه اجتماای ،مرابه با
یافتهها بربی پژوهر ران(برینسفنل  ،و 2009و 2013؛ هنریکسون و نایتون2006 ،؛ زارای متنب و
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همکاران )1391 ،به انوان یکی از اوام به وجون آورگ ه رفتار سکوت است ،با ایب یفاوت ته نر بربی
زیر مؤلفه ها ایب ایب ب با پژوهش حاضر متفاوت هستن  .برا مثال ،هنریکسون و نایتون به ا وام
همنوایی ،پخش مسئولنت ،برنه جوها بی ااتمان به انوان زیر مجمواه ایب ب اشاره ترنگ  .ته
فقط نر مورن برنهجوها بی ااتمان با یافتهها پژوهش حاضر مطابقت نارن .بربی پژوهشها گنز به
اوام فرهن ی به انوان نالی سکوت اشاره ترنگ ته ایب اام را گنز مییوان به انوان نالی مربوط به
زمننه اجتماای رفتار سکوت نر گظر ارفت .نر ایب مورن مییوان به پژوهش جای لاو و زیجاوان
ز  )2013(1نر مورن فرهنگ سنتی چننی تنفوسنوسی و فلسفه همساز  2با فاصله ب رت گسیتا باال و
پژوهش تالستون ،هاول و نورفمب  ،2000(3ص  ) 9و موآسا  )2013(4نر مورن ب فرهن ی فاصله ب رت
باال اشاره ترن  .اما بر بالت یافتهها پژوهر ران نر بافت چننی و یا گنجریه ،نر پژوهش حاضر ،اام
فرهن ی فاصله ب رت مورن ییننب برار گ رفته است ،نر مقاب  ،اام جهتانر تویاه م ت ،نر سطح
یصمنمانر ها راهیرن م یران ارش مورن شناسایی برار ارفت ته به گظر میرسن  ،بااث احساس
بی گناز و یا ا م یوجه به گقطه گظرات م لمان و نر گتنجه رفتار سکوت جم ی آگها میشون .نر حالی
یکی نی ر از اب ان فرهن ی هافست  ،)2011(5جهتانر بلن م ت نر مقاب جهتانر تویاه م ت 6
است ته به اگتخاب یمرتز بر یالشها افران مربوط است :آین ه ،حال یا ااشته .با ایب یوصنف ،مییوان
اگتظار ناشت افران موثر نر یصمنمانر ها و نستاگ رتار نر زمننه آموزش پرورش ته نارا جهتانر
تویاهم ت باشن  ،یاتن اصلی آگها بر م یریت زمان حال و حف وضع موجون باش  ،یا حرتت نر جهت
ف النتها راهیرن و آین ه گ ر؛ و همچننب یاتن اصلی بر برگامهها نرسی متمرتز با اولویت نانن به
گتایج آزمونها باش یا اثربخری و بهیون م اوم م رسه و...
االوه بر ایب نر پژوهش حاضر به اوام انرا بی ا التی و ااتمان پاینب گنز به انوان زیرمجمواها
از ب زمننه اجتماای م رسه اشاره ش  ،نر صوریی ته برطیق نی ااه پنن ر و هارلوس (  ) 2001گنز
تارتنان زماگی مهر سکوت بر نهان بون میزگن ته م تق به وجون بیا التی باشن  .بر اساس نی ااه
موریسون و منلنکب( )2000گنز ااملی نومی ته نر سکوت نر سازمانها اثرااار است ،انرا تارتنان از
وجون ا م ااتمان نر م یریت است ته از ایب باورها ضمنی م یران گاشی میشون ته اب امات تارتنان
میتنی بر منافع بونشان است و اینکه م یران بهتر میناگن  .گتایج پژوهش یولوباس و سلپ( )2012گنر
گران نان ته ا الت رویها انرا ش ه نر پنش بننی رفتار سکوت ااضا هنات المی مهم است و
1. Jie Lu & Xiajuan Xie
2. Harmony
3. Clugston, Howell and Dorfman
4. Moasa
5. Hofstede
6. Long Term versus Short Term Orientation
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ااتمان به سرپرست مییواگ به انوان یک مناگجی نر ایب ارییاط ام تن  .بنابرایب وبتی ااضا هنات
المی ااتمان پایننی ناشته باشن و بر ایب باور باشن ته روگ ها ،بروگ ان منصفاگها را ایجان گمی تنن ،
سکوت را یرجنح مینهن  ،به ایارت نی ر ا الت رویها انرا ش ه ممکب است منجر به سکوت شون.
نر ایب ارییاط مییوان اشاره ترن ته گول ،گوس ،شننز و مایر( )2021با استفانه از رویکرن پرنازش
اطالاات نر فرهنگ گران ناننگ ته گظریهها ضمنی فرن و مرتر آوا سازماگی ممکب است
یکی از نالی سکوت تارتنان حتی نر مواب ی باش فرصتها آوا نر نسترس است و اجیار صریح برا
ساتت ماگ ن وجون گ ارن .ی نی ااتقانات ضمنی نر مورن اینکه چه زمان و چرا صحیت ترنن نر محنط
تار بطرگا و گامناسب استتاثنرایی متمایز بر اگ نزهها ساتت ماگ ن تارتنان فرایر از پنش بننی
تنن هها بنا ش ه نر سطوح سازماگی و ینمی نارگ ته مییواگ بااث ایجان فرهنگ سکوت می ارنگ .
یافتهها پژوهش حسب مران و همکاران( )1393گنز گران نهن ه یاثنر بی ااتمان و ب بننی تارتنان
گسیت به م یر نر ایجان سکوت سازماگی بونه اگ و مهاجران و نیوبن ( )1396گنز بررسی ترنه اگ ته
ا الت سازماگی انرا ش ه بر سکوت سازماگی تارتنان اثرااار است.
از طرفی ،از اوام زمننه اجتماای ییننب ش ه نر پژوهش حاضر ،رفتار پنهانتار بربی م یران و
م لمان است ته به انوان ماگ ی برا اظهار گظر موثر نر گظر ارفته ش ه است .ته ایب مورن نر هنچ یک
از نی ر پژوهشها ،شناسایی گر  .با یوجه به گظر بیراان ،یکی از نالی احتمالی ایب رفتارها می یواگ
ایب امر باش ته چننب وض نتی پنام گحوه و م نار اگتخاب م یران م ارس است ته نر اظهارگظر
مسئولنب و م لما ن م رسه نر مقاب مسئوالن فرانستی ،بازرسان و یا اظهارگظر م لام نر مقابا
سرپرستان م رسه یاثنرااار است .یکی از گراگ رها شناسایی ش ه نر ایب مورن ،مییوان به گراگ ر "

پرهنز م رسه از اگتقان و اظهارگظر نر مقاب بازرسان و مسئوالن اناره ،به منظور جلوانر از نریافت
برچسب م رسه م تر " اشاره ترن .نر مورن گنز مییوان به نی ااه تالر  ) 2001 (1اشاره ترن ته؛
طیق فرهنگ و سنتها حاتم ،ایب امر غنر باب پایرش است ته م رسه سواالیی را نر مورن برگامه
نرسی یا استاگ ارنها بپرس  .ایب موضوع از گظر فرهن ی گافرماگی محسوب میشون  ،م لمان میبواهن
با یک ی ر همکار ناشته باشن  ،اما غالیا نر سنستم بیرحم م ارس انر میتنن و برا رهایی از آن ،از
همکار صرفنظر میتنن  ،ایب موضوع یی ی به فرهنگ شغلی آگها ش ه است(تالر  ،2001 ،به گق
از اسنو  -جرگو  .)2005 ،2ایب یوصنف تالر از فرهنگ و سنتها حاتم ته ماگع رش حرفها م لمان
میارنن ،با یافتهها پژوهش حاضر نر مورن پنراین ها سکوت سازماگی ،االوه بر برنهجو پنهان
تار  ،با اام روحنه ض نف نر تار ینمی و جم ی نر ب اوام مربوط به زمننه اجتماای همنوایی

1. Clark
2. Snow-Gerono
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نارن ته گراگ ر به نست آم ه " س ی و یالش صرت بربی همکاران نر جهت یحقق اه ات فرن و
یوجه تمتر به اه ات جم ی م رسه " یاین تنن ه آن است.
گراگ رها پساین سکوت سازماگی م لمان گنز بر اساس گراگ رها به نست آم ه از طریق افت و
با بیراان آموزشی نر پژوهش حاضر ،نر بالب نو ب افت املکرن حرفها و اگ نزشی م لم و ا ثرات
بازنارگ ه آموزشی و یربنتی بر ناگشآموزان شناسایی ارنی گ  .نر ایب زمننه می یوان به یافته ها
پژوهشها مختلف اشاره ترن ته موت اثرات منفی سکوت نر جنیهها مختلف بونه است ،برا مثال،
بررسی موریسون و منلنکب( )2000گران نان ته احساس نرماگ ای اتتسابی ،احساس ا م ارزشمن ،
فق ان تنترل ،بی یفاویی گسیت به ارزشها سازمان(و نر گتنجه رضایت و ی ه پاینب) پساین ها
اگ نزشی سکوت سازماگی هستن  .آگها نر مورن یاثنر سکوت سازماگی بر سازمان اشاره ناشتن ته یصمنم
انرگ ه را مح ون میتن  ،زیرا ،با وجون سکوت سازماگی ،یصمنمانر ب ون استفانه از همه اطالاات
صورت می انرن و ایب امر نر املکرن سازماگی موثر است .ژگگ زیاویاو ( ) 2009اشاره ترن ته سکوت
سازماگی بااث می شون ته تارتنان اهمنت بون را نر سازمان زیر سوال بیرگ  ،رضایت آگها از محنط
تاهش می یاب  ،گوای گ راگی را به ب ن و بلب تارتنان وارن میتن ؛ جنا جواگوگگ ( )2009اشاره ترنه
است ته سکوت بلن م ت بااث میشون ته تارمن یک احساس "ااتصاب رواگی" ناشته باش ته اار
چننب باش  ،تارمن یی ی به یک "تارمن گامرئی  "1نر سازمان میارنن(جی لو و زیجوان ز .)2013 ،
پژوهشها پرلو (  ،2003به گق از اسلن  )2008 ،نر مورن مرارتت سازماگی تارتنان گران نهن ه
گقش سکوت بر سازمان از جنیه یاثنر آن بر بالبنت ،یصمنم انر و یانانر سازماگی بونه است.
برینسفنل ( )2009گتایج سکوت تارمن را بر اساس اه ات آگها(بون /نی ران) ارزش گتایج(مثیت /منفی)
و گوع گتنجه(رواگی /جسمی و ابزار ) طیقهبن ترنه است .و بر اساس نی ااه بورمب و روول ) 2016(2
سکوت سازماگی بر ی ه ااطفی برا یغننر اثرااار است .همچننب موریسون( )2014بروگ انها سکوت
و آوا را بر نو طیقه یقسنم میتن  :بروگ انها واح تار یا سازماگی ته شام املکرن  3و جابجایی  4و
بروگ انهایی برا تارمن ته شام ارزشنابی املکرن  ،5گتایج حرفاه ا  6و احساساات  7اسات؛ و
برینسفنل ( )2013گنز بررسی ترن ته امننت رواگی با بربی رفتار ها سکوت مرییط است زیرا نر
محنطی با امننت رواگی مناسب ،تارتنان مییواگن بونشان باشن  ،ب ون یرس از نریافت پنام منفی نر
صورت بنان پنرنهانات ،گ راگیها و گظرات بون به افران ته نر پستها سازماگی باالیر برار ارفتن .
1. Invisible Employee
2. Bormann Rowold
3. Performance
4. Turnover
5. Performance evaluation
6. Career outcomes
7. Impressions
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بر اساس اب ان و گراگ رها شناسایی ش ه ،ال و مفهومی زیر برا پنراین ها و پساین ها سکوت
سازماگی م لمان شناسایی ش :

افت املکرن حرفه ایی م لم
افت املکرن اگ نزشی م لم

افت املکرن
م لم

اثرات بازنارگ ه
آموزشی و
یربنتی بر
ناگش آموزان

اثرات بازنارگ ه آموزشی
اثرات بازنارگ ه یربنتی

شکل : 1الگوی پیشنهادی پیشایندها و پسایندهای سکوت سازمانی معلمان

بر اساس ال و ،گراگ رها پنراین ها سکوت سازماگی م لمان نر بالب چهاار ب ا یینانب
ارنی  :ته ایارین از اوام مربوط به سطح م یریت ارش  ،اوام سازماگی ،اوام ما یریتی و
اوام مربوط به زمننه اجتماای م رسه .بر اساس ایب ال و اوام مربوط به سطح م یریت ارش
بر اوام سازماگی و م یریتی اثرااار است .اوام سازماگی م رسه ته ام یا براساس ویژای ها
مربوط به سطح م یریت ارش شک می انرن بر اوام ما یریتی تاه شاام باورهاا و ابا امات
م یریت است یاثنر میااارن .همچننب ویژایها ایب سه نسته اوام م یریت ارش  ،سازماگی
و م یریتی بر اوام مربوط به زمننه اجتماای سکوت سازماگی گفوذ میتن و نر گهایت همه ایب
موارن بااث شک انر سکوت جم ی م لمان نر بنان حقنقات میشاون .همچنانب بار اسااس
ال و مفرو  ،پساین ها ایب وض نت نر نرجه اول متوجه م لم نر ب املکارن اگ نزشای و
حرفها است و نر مرییه ب ا از لحااآ آموزشای و پرورشای بار ناگاش آماوزان یااثنر منفای
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بنروگی سکوت سازماگی م لمان :یافتهها

یک پژوهش تنفی

میااارن .یافتهها ایب مطال ه شنابتی گسیی نر مورن پنراین ها و پساین ها احتمالی سکوت
سازماگی ایجان ترن ته مییواگ مورن یوجه م یران و نساتاگ رتاران بارار انارن .باا یوجاه باه
موارن ته شناسایی ش و ضمب اینکه اتثریت مرارتتتنن اان نر بناگات بون اظهار ناشاتن
ته سکوت سازماگی را نر م ارس یجربه ترنه بونگ  ،مییوان افت نر م رسها ته م لماان آن،
یوان یا حق اظهار گظر نر مورن مسائ و راه ح ها آن را گ اشته باشن و فقط به صورت ماشنب
وار ،وارن تالس ش وگ و یکسر محتوا یکرار و ی ننب ش ه را ارائه نهن  ،نر چننب وضا نتی،
نر بهتریب حالت آن می یوان افت ته فقط مهارت بواگ ن و گوشتب نر ناگش آماوزان ایجاان یاا
اریقاء می یاب  ،نر صوریی ته نر نی ر اه ات بلن م ت آموزش و پرورش ماگن جام ه پاایر و
فرهنگ پایر ممکب است ابتاللی امنق ایجان شون .یا اینکه فقط به گراگ رها تمای یوجاه
شون یا یک آمار باگعتنن ه به فرانستان ارائه ارنن و گراگ رها تنفی مورن غفلت وابع شون .و از
آگجایی ته م ارس از جمله سازمانها ب ماییا هستن ته بروگا ان املکارن آگهاا نر تویااه
م ت باب شناسایی گنس ت ،نر بلن م ت ممکب اوابب وبنم ایب وض نت ارییاگ نر جام ه شون
ته جیران آن به مرایب بنلی سخت یر بواه بون .همه ایب موارن گران نه ه لزوم یوجه با ایب
پ ی ه مخرب با یوجه به نی ااه صاحینظران(موریساون و منلانکب2000 ،؛ موریساون،2014 ،
هارلوس 2016 ،و  )..به انوان یکی از مواگع اصلی نر ایجان م ارس اثربخش است.
با یوجه به نی ااه(هنریکسون و نایتون ) 2006 ،برا جلوانر از گاآااهی و سکوت سازماگی،
م یران و رهیران گناز به یغننر یفکر بون نارگ و به جا حف تارتناگی با ا م ابتکاار اما و
افران ته با ضربه و فرار غلت بخورگ اما شکایت ی گکنن وتساگی ته یقرییا همنره سار جاا
بونشان بماگن  ،برا از بنب برنن ریرها مسائ  ،بای به نگیال افران باشن ته به یاانانر
سازماگی تمک تنن  .وبت آن رسن ه یا م یران ،از افاران حمایات تننا تاه ساواالت یفرباه
براگ نز ،و موثر بپرسن ب ون اینکه آگها را به انوان افران نرنسر ساز و م ار نر گظر ب نرگ ،
وبت آن است ته م یران به ب مت نهن ااگی بها نهن ته شواه بر بالت اینکه هماه چناز
روبه راه است ،ارائه می نهن  ،به افران ته یک گوع گاهماهن ی شنابتی ایجاان میتنن تاه باه
انوان گنرویی برا یغننر ،ام میتن و تساگی ته برا تمک به ح مرکالیی پا از مرک
نی ر برار نارگ  ،بارج از گقش اان بون اام بر می نارگ  .و مهمتر از همه ،زمان آن رسن ه تاه،
م یران و رهیراگران ایب چننب ویژایها را نر بنب بونشان محترم شمارگ  .همچننب باا یوجاه
یافتهها و از طرفی اهمنت آموزش و پرورش نر رش و ی الی افران و جام ه ،مییوان گتنجه ارفت
ته شنوه م یریتی با یاتن بر سابتار ب رت میتنی بر ابتنار و منصب باگوگی ،اثربخری تمتر
را برا م ارس نر بربواه ناشت و نر مقاب منیع ب ریی ته بنرتر میتنای یخصاص و حرفاه -
من افران باش یناسب بنرتر با م ارس اثربخش بواه ناشت ته از طریاق ایجاان مراارتت
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بنرتر بنب ااضا و اگجام همکار موثر بنب آگها ،پاسخ و گناز ناگشآموزان ،م لمان و از طرفای
گنازها جام ه نر اصر حاضر باش .
محدودیت ها
ایب پژوهش با مح ونیتهایی گنز مواجه بون .گخست آگکه ازجمله اوام مختلف به وجون آورگ ه
سکوت م لمان ،اوام فرن (ماگن سطح ااتمان به گفا ،بروگ رایی و نروگ رایی و )...بون ته نر
پژوهش حاضر با یوجه به اینکه با ه ت شناسایی و بررسی اوام و نالی موجون نر م رسه ته
بااث سکوت جم ی م لمان می ارنن شک ارفت ایب مولفه تنار اااشاته شا  .نر حاالی تاه
بررسی ایب ب مییواگ شنابت تاملتر نر زمننه ساکوت م لماان ایجاان تنا  .همچنانب از
مح ونیتها نی ر پژوهش ،احتمال یاثنر ذهننت پژوهر ربونه است .با یوجه به اینکه نر ایاب
پژوهش ،از روش یحلن محتوا برا اساتنیاط ماورن اساتفانه بارار ارفتاه اسات ،ممکاب اسات
استنیاط پژوهر ر یحت یاثنر جهت انر ذهنای و ب اشا  .الیتاه بابا ذتار اسات تاه ایاب
مح ونیت یا ح ون یوسط روشها بررسی یوسط ااضا و بازبننی یوسط همکاران برا صحت
یافتهها ،تنترل و برطرت ش ه است ،اما نر هر صورت احتماال نارن تاه ذهننات و نر بربای
استنیاطها وارن ش ه و اثر اااشته باش .
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